
Companheiros/as
Na reunião de ontem entre a  

INDUMEP e o Sindicato, fizemos uma 
proposta de reajustar os valores do 13º 
salário em 18% visto que já estamos 
amargando um atraso no pagamento de 
8 meses. A empresa continuou com a 
enrolação e querendo dividir o pagamento. 
Os representantes da INDUMEP ficaram 
de mandar uma proposta até as 17h de 
ontem para o sindicato. Já no fim da 
tarde tiveram a cara de pau de apresentar 
uma prosposta que continua com o 
parcelamento e ainda por cima nao cobre 
as perdas de dezembro até agora.

Veja a proposta:

Correção de somente 10% das 
perdas do 13º salário parcelado da 
seguinte forma;

3 vezes para quem recebe até 
R$1200,00.

4 vezes para quem recebe de 
R$1201,00 a R$2300,00.

5 vezes para quem recebe acima de 
R$2300,00.

ou;
Correção de somente 10% das 

perdas do 13º salário parcelado em 4 
vezes para todos os trabalhadores.

E ainda por cima os pagamentos so 
começariam a partir de 25 de agosto e os 
demais dia 25 de cada mês.

Na reunião reclamaram que o 
Sindicato não deveria ir na portaria da 
empresa falar no carro de som. Se a 
INDUMEP não fizer uma proposta que 
garanta o pagamento desse calote que 
se arrasta por quase 8 meses, a cidade 
inteira vai saber como os trabalhadores 
na INDUMEP são tratados. Depois que 
os carros de som do Sindicato passarem 
nos bairros de ipatinga Joao Chico não 
vai se eleger nem para síndico de prédio.

a proposta da empresa não atende 
nossas reivindicações

NÃO DEIXE DE DENUNCIAR OS PROBLEMAS ENFRENTADOS NO SEU LOCAL DE TRABALHO 
(031) 8727-1871 (Oi) / (031) 3829-6636 denuncia@sindipa.org.br

www.facebook.com/sindipaipatinga    www.sindipa.org.br

INDUMEP PAGUE JÁ O QUE DEVE  AOS TRABALHADORES!

INDUMEP INSISTE NO cALOTE E NãO 
QUER NEM cUMPRIR A LEI
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